


√ Acustic 

√ Fonic 

√ Termic 

√ Structural 

√ HIDRO 

√ Arhitectural 

√ RezistenȚĂ la foc   

 Sisteme diversificate 

  Combinația între design, arhitectură, utilitate și 

eficiență poate fi obtinută într-un spectru larg de 

posibilități. Proprietățile obținute satisfac cele mai 

exigente asteptări.  

  Firma Iftode Universal, prin experiența acumulată 

și dezvoltată în 21 de ani poate recomanda soluții 

eficiente atât din punct de vedere structural cât și 

arhitectural. 

  Soluțiile oferite sunt complete de la proiectare 

până la finisare acoperind inclusiv partea de 

mentenanță.  

 

  Gestionăm o rețea de deschidere în piață prin magazine, 

depozite, producători, companii ce au ca obiect de activitate vânzarea activă 

pe proiecte și vanzare directă. 



PROIECTARE | CONSULTANȚĂ |  ASISTENȚĂ MONTAJ | LOGISTICĂ & DISTRIBUȚIE  |  

ÎNCHIRIERI DE UTILAJE ȘI TEHNOLOGII 

CEL MAI BUN PREȚ 



  Sisteme ce îmbină utilitatea cu designul, pentru a oferi 

totodată proprietăți de protecție : la foc, termice, fonice, 

acustice. Utilizate pentru: dressing-uri, placări interioare și 

exterioare cu design deosebit, reparații și construcții de 

arhitecturi existente.  

Sisteme pentru iluminat 

Combinația de design și utilitate pentru iluminatul interior 

și exterior. 

Fabricat din poliester țesătură acoperită cu poliuretan. 

Potrivit pentru toate arhitecturile, camerele și dimensiunile. 

Acoperire unică, finisare perfectă fără îmbinări sau margini. 

Rezistență la umiditate și rezistență la căldură, clasificate 

ca B-s1, d0 (ex M1). 



design 

arhitectură 

utilitate 

protecție la foc 

protecție la impact 

izolație fonică/acustică 

izolație termică 

Contraofertăm orice relație argumentată tehnic și comercial ! 

Soluții excelente pentru renovat! 

combinații ideale 



 Combinăm design-ul selectat cu 

o experientă remarcabilă de taiere, 

rezultatul fiind un produs unic, care 

adaugă eleganță și unicitate pentru orice 

mediu. 

 Colaborând cu designeri și 

arhitecți, oferim posibilitatea de a realiza 

soluții personalizate, cu o foarte bună 

funcționalitate, cu efecte decorative 

spectaculoase. 

 Puteți alege din colecția noastră 

de modele sau puteți realiza propriile 

modele oricât de complexe ar fi acestea. 

 

 Detalii complexe care ofertă soluții optime de lumină sau umbră, cu 

design modern sau tradițional.  

 Nu doar se încadrează perfect în natură ci este și ecologic. 

 



 Foliile ornamentale sau 

decorative, sunt o variantă optimă și 

inedită de decorare a spațiilor.  

 - Diferite suprafețe și culori.  

 - Diferite structuri sau texturi și sunt de  

 - Dimensiuni mari, autoadezive, 

adaptabile oricarei suprafețe 

 Sistemul dispune și de profile 

autoadezive de închidere, precum și de 

elemente ornamentale autoadezive de 

diferite lățimi care completează 

posibilitatea de a realiza un design de 

interior. Este un produs care satisface cele 

mai exigente gusturi.  

 Opțiunile de utilizare a foliilor ornamentale sunt nelimitate, printre 

acestea amintind: decorarea mobilierul rezidențial, amenajarea de standuri și 

magazine, decorarea pereților, utilizarea în designul vestimentar și accesoriile 

acestuia. 



Placări mobilier – diverse modele - Design și nuanțe diferite 

 





ARHITECTURĂ UNICĂ – FAȚADĂ VENTILATĂ 



fermacell – plăci structurale 

armate cu fibre de celuloză 

 

 potrivită pentru construcții generale; 

 protecție la foc ; 

 camere umede; 

 camere fonice; 

 pereții structurali ai caselor pe 

structură de lemn; 

 pardoseli flotante. 

   

fermacell  HD - placă pe bază de ciment, 

armat cu fibre de sticlă și conținând aditivi cu 

greutate redusă cum ar fi o granulă de argilă 

expandată [strat intemediar] și bile de sticlă 

obținute din reciclare  [straturi exterioare].  

 
  protecție împotriva intemperiilor. 

  rezistență la foc 

  izolație fonică. 

  stabilitate mecanică. 

  compatibilitate cu exigentele ecologice și 

sanitare. 

  sisteme de protecție la intemperii. 

 Foarte des, aceste criterii rezultă în alegerea unor soluții de compromis ce pot fi realizate în 

urma consultării unui specialist, plăci și straturi compozite, cel mai des consecințele fiind costisitoare și 

consumă mult timp. Mai mult, acest lucru poate crea confuzie atât în desenele detaliate cât și pe 

șantier. Adițional, folosirea mai multor straturi, presupune obținerea inevitabilă a unui perete mai gros. 

 fermacell ofera o soluție unică, unitară pentru rezolvarea acestor probleme, combinând 

nivelul ridicat de rezistență la foc, izolație acustică și rezistentă la impact cu abilitatea exceptională de 

rezistență la smulgere a șuruburilor și rezistență inerentă la umiditate. 



 AMROC – Plăci de ciment armate cu aschii de lemn 

 Au suprafașă netedă, tare, ce combină cerințele de rezistență la foc, acustică și cele de protecție la umiditate. 

 Sunt produse din aschii de lemn de conifere și din ciment Portland, în combinație cu agenți de mineralizare și apă.  

 Nu conțin formaldehidă, toxine sau materiale periculoase de orice fel, și sunt rezistente la rozatoare, mucegai și termite. 

 Ușor de prelucrat cu vârful de carbid sau diamantat al sculelor (tăiere, găurire, frezare). Panourile pot fi fixate cu șuruburi, 
cuie, capse sau adeziv. 

 rezistente la intemperii și la îngheț, rezistente la carii și la deșeuri de proveniență animală sau agenți chimici de curățare 
din grajdurile de animale. 

 Aplicații: 

 placări fațade; 

 structuri de lemn; 

 construcții comerciale și industriale 

 construcții agricole; 

 podele; 

 pereți interiori și plafoane; 

 compartimentarea structurilor portante; 

 lambriu pentru mediile cu umiditate 
mare; 

 sisteme cu protecție la foc; 

 sisteme acustice; 

 arene sportive (rezistență la impact). 





ARGUMENTE 
Firma Iftode Universal încearcă să ofere o relație utilă tuturor partenerilor contractuali: 

 Vânzare succesivă; 

 Distribuție prin consultanță, asistență și montaj; 

 Comision: recomandă și susține parteneriatul și primește comision din profitul obținut; 

 Joint venture: parteneriat comun asupra căruia grupul optimizează, rentabilizează și 

dezvoltă cote de profit pentru fiecare partener. 

 Universal Construct business and technology, o afacere și un sistem de colaborare “Ping-

Pong” – fiecare partener uzează experiența celuilalt, mărindu-și competitivitatea 

individuală ca parte a grupului de relaționare. 

 Afacere în franciză / Management al afacerii – Pachetul comercial oferit vă reprezentă 

chintesența și va acoperi total interesul și nevoia descoperită în piață a profesioniștilor. 

• Asistență la fiecare pas; 

• Investiție mică de capital; 

• Piață în ascensiune; 

• specialist de top; 

• produse competitive de înaltă clasă; 

 Indiferent de relația contractuală, fiecare partener poate fi cointeresat 

la profitul obținut, utilizând relația, responsabilizând-o periodic sau pe proiect, 

invitând fiecare experiență să-și aducă aportul. 



  Compania Iftode Universal aduce la cunoștință elemente comerciale și 

viziune ca alternativă la tot ceea ce este descoperit în piață, mergând pe un 

trend ascendent al sistemelor de construcții, soluții tehnice în industrie, 

parteneriate exclusiviste, contracte și relații particulare ca alternativă pentru 

perioada urmatoare a evoluției democrației românești într-un context 

mondial, acesta fiind primul pas către creearea unei relații oficiale, 

consolindând forța grupului. 

“Împreună vom reuși!” 


